ROMANIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 139
privind deplasarea, în Suedia, localitatea Solvesborg, a unei delegaţii care va
reprezenta oraşul Ocna Mureş, în perioada 28.09.2012 – 04.10.2012
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27.09.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.739/19.09.2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Având în vedere invitaţia adresată de către Ambasada României în Suedia, referatul
nr.11167/27.09.2012 al Cabinetului Primarului oraşului Ocna Mureş, referatul de specialitate nr.
11167/27.09.2012 al Serviciului buget-contabilitate, resurse umane şi avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile Legii nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 13 şi art. 45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă deplasarea unei delegaţii a oraşului Ocna Mureş, formată din primarul
oraşului jr. Vinţeler Silviu şi viceprimarul oraşului jr.Podariu Pavel Gligor, în localitatea Solvesborg
din Suedia, în perioada 28.09.2012 – 04.10.2012.
Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul oraşului Ocna Mureş pentru
acoperirea cheltuielilor cu deplasarea aprobată conform articolului 1, respectiv:
-

1.600 lei pentru transportul cu auto AB 40 CNA pe ruta Ocna Mureş – Solvesborg;
1.900 lei diurna (2 pers.x 6 zile x 35 euro x 4,519 lei/euro);
1.500 lei cheltuieli neprevăzute (comision schimb valutar, taxe autostradă, taxa trecere
feribot, cazare, etc);

Art.3: - Se aprobă acordarea sumei de 3.000 lei cu titlu de avans de deplasare, pentru
deplasarea aprobată conform prezentei hotărâri.
Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane;
Ocna Mures, 27.09.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. ION VINŢELER

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE.0;

NOTĂ:

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16; Voturi “pentru”:16;
1

